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Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de 

către investitor/proprietar atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor 
la construcţii existente, pentru care se emit autorizaţii de construire/desfiinţare.  

 
Recepţia construcţiilor se realizează în două etape: 

a)recepţia la terminarea lucrărilor; 

b)recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie. 
 

Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat. 
 

Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi 
pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, în condiţiile legii, dacă acestea 

sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional. 
 

Construcţia poate fi dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a 
recepţiei la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, 

preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii de către acesta a 
autorizaţiilor necesare utilizării construcţiei, potrivit legii. 

 
Recepţia la terminarea lucrărilor 

 

Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a 
autorizaţiei de construire/desfiinţare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute 

în contract şi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, 
efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de 

întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 

În termen de 5 zile de la primirea comunicării investitorul: 

a)solicită factorilor implicaţi în etapa de recepţie desemnarea reprezentanţilor în 

comisia de recepţie la terminarea lucrărilor; 

b)stabileşte data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea 

comisia de recepţie la terminarea lucrărilor; 

c)transmite Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.  

1. comunicarea executantului către investitor,  
2. referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi de dirigintele/diriginţii 

de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea şi 

3. valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepţiei în vederea 
eliberării adeverinţei prin care se confirmă plăţile efectuate către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. 

Investitorul numeşte comisia de recepţie în maximum 3 zile de la primirea 

tuturor comunicărilor de la factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea 
lucrărilor şi transmite membrilor comisiei de recepţie, executantului şi 

proiectantului data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea 
comisia. 



 

Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, 
în mod obligatoriu: 

a)un reprezentant desemnat de către investitor, care va fi  preşedintele comisiei; 

b)un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice 

competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare; 

c)1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie 

de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii 
decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi 

desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă sau pe 
bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, 

potrivit legii. 

Componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută la alin. (1) se 

completează, în mod obligatoriu, cu: 

a)un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. 

în următoarele cazuri: 

- pentru obiective de investiţii, indiferent de sursa de finanţare, care constau în 
realizarea de construcţii noi încadrate, în categoria de importanţă A - 

"excepţională", B - "deosebită" şi C - "normală", precum şi în cazul lucrărilor de 
intervenţii la aceste categorii de construcţii; 

- pentru obiective de investiţii de interes public sau social finanţate total sau 
parţial din fonduri publice, care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, 

în categoria de importanţă D - "redusă", precum şi în cazul lucrărilor de 
intervenţii la aceste categorii de construcţii; 

b)un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 
judeţene pentru categoriile de construcţii prevăzute în Legea nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

c)un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură în cazul 

construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice; 

d)un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, 

care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de 

investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, în categoria de 
importanţă A -"excepţională" sau B - "deosebită", respectiv la lucrări de 

intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri 
publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de 

competenţa Guvernului. 

Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat 

de un diriginte de şantier autorizat implicat în verificarea calităţii 
lucrărilor executate pentru realizarea construcţiei şi a intervenţiilor la 

construcţia existentă, care întocmeşte, în numele investitorului, 
documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie carte 

tehnică a construcţiei. 
 Dirigintele de şantier autorizat nu face parte din componenţa comisiei de 

recepţie. Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod 
obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia la terminarea lucrărilor. 
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